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Bengt Johansson
Inga Göransson
Claes Nordevik
Sven Olsson 10:40-11:15 § 36-50
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Bengt Torstensson
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Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Margita Martinsson
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Övriga deltagare:
Anders Ekström, Tf kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Åsa Ask, livsmedelsinspektör 8:45-9:20 § 32
Kristian Larsson, personalchef 9:20-9:35 § 34
Eva Johansson, arbetsmarknadshandläggare 9:20-9:35 § 34
Ulrika Bokeberg, repr. Västtrafiks Regionala Ägarråd 9:50-10:40 § 35
Ingrid Cassel, ej tjg ers 10:40-11:15 § 36-50
Bo Andersson, ej tjg ers
__________
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2008-08-07 – 2010-12-31
1

2

Parti Ledamot/ersättare

Närvarande

Omröstningsprotokoll
Ks § 34
ja nej
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o Roger Hansson
o Gunilla Josefsson
o Bengt Torstensson
o Anders Fröjdö
o Lars-Åke Gustavsson
o Birgit Strömberg
o Bengt Johansson
o Inga Göransson
o Claes Nordevik
o Sven Olsson
o Gunilla Svensson
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e Magnus Bylin
e Maivor Johansson
e Agneta Melin
e Catarina Mellberg
e Ingrid Cassel
e Bo Andersson
e Ingrid Nyström
e Stig Samuelsson
e Ulf Sjölinder
e
e Leif Apelgren
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KS/2010:189
§ 31
Redovisning av inkomna kvalitetssynpunkter i kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-11 § 33 att godkänna en rutin för
kvalitetssynpunkter i kommunstyrelsens verksamhet.
Vid beslutet konstaterades att en årlig redovisning till kommunstyrelsen var lämplig.
För perioden 2009-03 till 2010-02 har inkommit sex synpunkter angående:
•
•
•
•
•
•

Bostadsanpassning (handläggningstid)
Tomter och priser på hemsidan (information)
Kundbemötande (bemötande och information)
Öppettider (tillgänglighet)
Sotning (bemötande)
Bygganmälan (handläggningstid)

__________
Redovisningen läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
KS/2010:122
§ 32
Ändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
Orust kommun antog 2006 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena, fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-14 § 90 med revidering Kf
2007-06-28 § 57. Sedan dess har lagändringar skett som medför att en ny taxa
behöver tas fram inom livsmedelsområdet.
I samband med att länsstyrelserna tog över djurskyddstillsynen 2009-01-01 övertog
de även kontrollen av foder och primärproducenter.
Den 1 december 2009 träder ändringar i föreskriften om livsmedelshygien (LIVSFS
2005:20) i kraft, vilket bl.a. innebär att endast anläggningar som berörs av EG
förordningen 853/2004 ska godkännas. Alla andra anläggningar ska registreras.
Den 1 januari 2010 träder ändringar i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166) i kraft,
vilket för registreringspliktiga anläggningar innebär att årlig avgift ska betalas från
och med det kalenderår som verksamheten påbörjas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 09:53 lämnat ett underlag
för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel vilken har använts vid
förändring av förslag till ny livsmedelstaxa för Orust kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 333 att anta bifogat förslag till
förändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet, och att taxans 4 §
med årlig höjning av timavgiften kan under 2010 ändras om kommunfullmäktige
antar annan grund för indexuppräkning än konsumentprisindex, och att taxan ska
gälla från och med 1 mars 2010, samt att beslut enligt punkterna 1-2 ska gälla
omedelbar även om det överklagas. Detta med stöd av 33 § livsmedelslagen.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för tydligare information vad avser timavgift och
indexuppräkning.
__________
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Exp:
Personalenheten
Valpärmen
Den valde
Kommunala Handikapprådet
KS/2010:197
§ 33
Fyllnadsval av ersättare i Kommunala Handikapprådet för tiden fram till den 31
december 2010
I skrivelse daterad 2009-11-30 anhåller Hans Stevander om befrielse från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunala Handikapprådet.
Kommunfullmäktige bifaller avsägelsen 2009-12-17 § 136.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att utse
Kerstin Gadde, Hälleviksstrand.
__________
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KS/2006:72
§ 34
Förlängning av projekt med kommunal arbetsmarknadsenhet
(arbetsmarknadsgrupp)
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-13, § 28, att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om inrättande och medelsanvisning, under perioden
2008-04-01 till 2010-04-01 på Kommunstyrelseförvaltningens personalenhet inrätta
en grupp för arbetsmarknadsfrågor i enlighet med pm 2008-01-16 med syfte att
genom bl.a. arbetsträning förstärka anställningsbarheten för personer med speciell
problematik, och att efter det första året utvärdera verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-28 § 11 att uppdra till kommunstyrelsen att
ansvara för verksamhet för arbetsmarknadsfrågorna i sin helhet; medel till ändamålet
– utöver transfereringar anvisa för 2008 års verksamhet 508.000 kr att utgå från eget
kapital.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-10 § 109 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsgruppens verksamhet.
Föreligger skrivelse från kommunstyrelseförvaltningens personalenhet, daterad 201003-01 med förslag om förlängning av projektet med arbetsmarknadsgruppen.
__________
Anders Fröjdö föreslår kommunstyrelsen besluta att under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om att permanenta arbetsmarknadsgruppens
verksamhet utöka den 50% handläggartjänsten till en 100%
jobbcoach/arbetskonsulenttjänst samt att inrätta en tjänst som administratör 100%
på arbetsmarknadsgruppen, samt att till ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja
686.000 kronor för 2010; medel att utgå av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov, och kommunfullmäktige besluta att permanenta
arbetsmarknadsgruppens verksamhet från och med 2010-04-01.
Lars-Åke Gustavsson förslår kommunfullmäktige besluta att förlänga projektet med
en arbetsmarknadsgrupp till att omfatta hela år 2010, och att intensifiera arbetet med
aktiva åtgärder för att minska arbetslösheten, främst bland ungdomar, och att till
ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja 500.000 kronor för 2010; medel att utgå
av statens särskilda konjunkturstöd för år 2010, samt
att arbetsmarknadsgruppen under 2010 varje månad skall återrapportera till styrelsen.
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Ordföranden förklarar Lars-Åke Gustavssons förslag antaget. Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition faststället: ”Den som bifaller Lars-Åke
Gustavssons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Anders Fröjdös förslag.”
Vid omröstningen avgivs 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur envar röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Lars-Åke Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt Lars-Åke Gustavssons förslag.
__________
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KS/2009:1224
§ 35
Information om förslag till framtida huvudmannaskap för kollektivtrafiken
Regionala Ägarrådet har i skrivelse 2010-01-25 lämnat förslag om att Västra
Götalandsregionen ska överta huvudmannaskapet för den lokala och regionala
kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om yttrande över förslaget på
aprilsammanträdet.
Till kommunstyrelsesammanträdet nu 2010-03-10 är representant kallad att
informera om ärendet.
__________
Informationen läggs till handlingarna.
__________
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KS/2010:179
§ 36
Antagande av avgift för besök vid familjerådgivning och krismottagning
Familjerådgivning är en verksamhet som kommunen enligt Socialtjänstlagen (5 kap §
3) är skyldig att erbjuda sina kommuninvånare. Kommunerna får själva utforma och
organisera verksamheten utifrån angivna riktlinjer i en proposition från regeringen
(Prop. 1993/94:4). Det finns inget förbud i lagstiftningen eller riktlinjerna mot att
avgiftsbelägga familjerådgivningen utan det är upp till varje kommunen att bestämma
om man vill ta ut en avgift eller inte. Propositionen säger dock att ”om kommunen
beslutar om avgift för samtal får denna ej vara av sådan storlek att den avhåller
enskild från att vända sig till familjerådgivningen”.
Samverkansavtal finns med Stenungsunds, Tjörns och Orust kommun om
Familjerådgivningen. I avtalet ingår även verksamheten Krismottagningen.
Verksamheterna finns i Stenungsund.
I Stenungsunds och Tjörns har beslut fattats att införa avgifter för de rubricerade
verksamheterna.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-02-23 § 12 att godkänna förslaget om att
införa avgift för besök från och med 1 maj 2010 både för familjerådgivning och för
krismottagning under förutsättningen att det gäller för samtliga kommuner som
ingår i samverkansavtalet, och att avgiften för samtal vid Familjerådgivningen skall
vara 200 kronor per samtal samt 100 kronor per samtal vid Krismottagningen, och
att delegera till verksamhetschefen, individ- och familjeomsorgen i Orust kommun
att bevilja avgiftsbefrielse, samt att överlämna förslaget om införandet av avgift till
Kommunstyrelsen för antagande.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i överensstämmelse med samarbetskommunerna enligt ovan, anta förslag till
avgift för besök vid familjerådgivning och krismottagning i enlighet med sociala
omsorgsnämndens förslag att gälla från 1 maj 2010.
__________
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Exp:
Västtrafik
Kollektivtrafikhandläggaren
KS/2009:1364
§ 37
Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2011-2013
Västtrafik har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren 2011-2013 och
översänder i remiss 2009-12-21 planen till ägarna.
Verksamhetsplanen redovisar de satsningar och resultat som Västtrafik anser
behövas för att få till en tillfredställande situation avseende kollektivtrafiken i
regionen.
Verksamhetsplanen är ett strategiskt och övergripande dokument och för mer
detaljerade frågor används trafikförsörjningsplanen.
Västtrafik har i denna verksamhetsplan använt ägarnas övergripande mål och lämnar
förslag hur dessa kan uppfyllas.
Remissvar önskas till Västtrafik senast den 12 mars 2010.
Föreligger skrivelse från kollektivtrafikhandläggaren, daterad 2010-01-13.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka Västtrafik verksamhetsplan för åren 2011-2013.
__________
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-10 § 26 att återremittera ärendet för
avstämningar med hänsyn till de tre alternativen som finns vad avser ekonomi och
de tre framtidsscenarierna.
Arbetsutskottet beslutade 2010-02-17 § 30 att ge kollektivtrafikhandläggaren i
uppdrag att utforma nytt förslag till beslut med utgångspunkt från dagens diskussion.
Föreligger skrivelse från kollektivtrafikhandläggaren, daterad 2010-01-22.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka Västtrafik verksamhetsplan för åren 2011-2013, och
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att i enlighet med tidigare yttrande stå fast vid att förorda alternativ 2; oförändrad
trafikvolym jämfört med budget 2010, samt
att konstatera att Orust kommun önskar en tydlig skrivning vad gäller ambitionsnivå
på skärgårdstrafiken.
__________
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KS/2008:1591
§ 38
Information om balanserad styrning som styrmodell i kommunen
Arbetsutskottet beslutade 2009-09-30 § 139 bl.a. att rapport om arbetets
framåtskridande ska ske vid varje sammanträde i Kommunstyrelsen under
genomförandet.
Föreligger rapport från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2010-02-22.
__________
Rapporten läggs till handlingarna.
__________
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KS/2007:403
§ 39
Antagande av detaljplan för del av Tofta 2:1, Stockens camping
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §
under tiden 16 september – 14 oktober 2009. Nio yttranden har inkommit som
redovisas i ett utlåtande efter utställning.
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av campingområdet med område för
husbilar, tältplatser m.m.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10 § 340 att godkänna det, den 11
augusti 2009, upprättade planförslaget för antagande av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar 2010-01-28 § 5 att återremittera ärendet till Miljö- och
byggnadsnämnden för handläggning, så att strandskyddet i södra delen hamnar
utanför planen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-02-04 § 11 att godkänna det, den 11
augusti 2009 upprättade och den 19 januari 2010 justerade planförslaget för
antagande av kommunfullmäktige.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planförslaget.
__________
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KS/2010:206
§ 40
Anmälan av verksamhetsplan för 2010 för energi- och klimatrådgivningen i STOområdet
Kommunstyrelsen i Stenungsund beslutade 2010-02-22 § 42 att godkänna
verksamhetsplanen 2010 för energi- och klimatrådgivningen i STO-området
(Stenungsund, Orust och Tjörns kommuner) och att översända planen till Tjörns
och Orust kommuner för undertecknande.
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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Exp:
Arbetsmarknadsgruppen
KS/2010:130
§ 41
Feriepraktik för skolungdomar sommaren 2010
Kommunen har sedan 1994 erbjudit feriepraktik till skolungdomar. Inför sommaren
2009 beslutades att en praktikperiod skulle omfatta två veckor istället för som
tidigare år tre veckor. 88 ungdomar kunde därför få en feriepraktikplats istället för
som planerat endast 60 ungdomar.
Syftet med feriepraktik är att ungdomar som inte lyckats få ”ett riktigt sommarjobb”
skall får någon form av sysselsättning under sommaren.
Ungdomsarbetslösheten har ökat oroväckande på Orust. Om detta fortsätter blir det
ännu svårare för skolungdomar att få ett ”riktigt sommarjobb”.
En bedömning från förra året är att två veckor är för kort period för att praktiken
skall bli meningsfull. Tre veckor är önskvärt. För att detta skall vara möjligt, i
befintlig budget, kommer endast 60 ungdomar att kunna erbjudas en praktikplats
eller också behöver denna verksamhet tilldelas mer medel.
__________
Arbetsutskottet beslutar
att under förutsättning av kommunstyrelsens medelsanvisning erbjuda så många
ungdomar som möjligt en praktikplats till rubricerat ändamål, och
att platserna skall erbjudas ungdomar folkbokförda i kommunen och som går ut 9:an
i grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan, samt
att en praktikperiod omfattar 3 veckor, 5 timmar/dag (om inte praktikuppgifterna
kräver annat) dock max 75 tim/ungdom och ersätts med 52:-/tim för 16-17 åringar
och 65:-/tim för 18-åringar och äldre.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att till ändamålet, utöver befintlig budget, bevilja ytterligare 100.000 kronor; medel
att utgå av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2009:166
§ 42
Prövning av tjänstetillsättning
Kommunen har sedan 2009-07-01, p.g.a. ett svårt ekonomiskt läge, haft som praxis
att KSAU skall godkänna alla anställningar överstigande 30 dagar. Då kommunen
har gått in i ett förändrat ekonomiskt läge samt att det ursprungliga syftet med en
politisk prövning av tjänstetillsättning har uppnått sitt syfte, bör KSAU avstå
tillsvidare med att göra en särskild prövning av tjänstetillsättningar.
I stället bör Kommunchefen uppdraga till förvaltningarna att tillse att motsvarande
restriktivitet som hittills gällt vid prövning av tillsättande av vakanser fortsätter att
gälla.
__________
Arbetsutskottets beslutar
att – under förutsättning av kommunfullmäktiges upphävande av sitt tidigare beslut uppdra till förvaltningarna att tillse att motsvarande restriktivitet som hittills gällt vid
prövning av tillsättande av vakanser fortsätter att gälla.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tidigare beslut om särskild prövning i personalorganet (KSAU) av
tjänstetillsättningar.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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Exp:
Kollektivtrafikhandläggare
KS/2010:99
§ 43
Ny busslinje inom Henåns tätort
Henåns tätort är geografisk utspridd och vanlig linjetrafik har svårt för att trafikera
tätorten. Det finns idag linjetrafik endast på Röravägen.
Föreligger förslag om en ny busslinje inom Henåns tätort. Syftet är att ge boende i
Henåns tätort en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och för att skapa
resmöjligheter i anslutning till Orust Express vid bussterminalen.
Föreslagen projekttid är 1 april - 30 november.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till projekt för ny linje inom Henåns tätort, medel till ändamålet att
täckas i befintlig budgetram.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2009:1337
§ 44
Motion om placering av dörrar på nybyggnad av Henåns skola
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att se över placeringen av dörrar på nya
skolbygget i Henån då nuvarande förslag blir olyckligt med tanke på särskolans
placering i byggnaden.
Frågan är definitivt inte en kommunfullmäktigefråga. Detaljfrågor i ett byggprojekt
avgörs i praktiken av de som arbetar med byggplaneringen i samråd med brukarna.
Kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet har ändock lämnat en information
om situationen och hur man tänkt.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att frågan är en ren förvaltningsfråga, avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att frågan är en ren förvaltningsfråga, anse motionen
besvarad.
__________
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KS/2009:1338
§ 45
Motion om uppdrag om beräkning av skattesats
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att lämna uppdrag att räkna fram vilken skattesats
som skulle krävas för att vi återigen skulle bli en fullt fungerande kommun.
Motionen är omöjlig att besvara då begreppet ”en fullt fungerande kommun” inte
låter sig definieras.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS/2009:1340
§ 46
Motion om översyn av översiktsplanen och andra planer
Hans Pernervik, Folkviljan förslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med översiktsplaner och andra
planer – då dessa verkar vara inaktuella genast efter antagande av
kommunfullmäktige.
Plan- och bygglagen föreskriver att en översiktsplan ska antas. I övrigt är all
planering nödvändig oberoende av om förutsättningar i omvärlden ändras snabbare
nu än tidigare. I ekonomiskt hänseende måste vår planeringsförmåga bli bättre då
projekt noggrant bör planeras och prioriteras i förhållande till varandra för
investeringar och arbetsinsatser bör fördelas jämnt över åren och med genomtänkt
prioritet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2009:1344
§ 47
Motion om besättande av tjänst som kommunchef
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att omedelbart återkalla tjänsten som kommunchef
fram till att ekonomin i kommunen tillåter detta samt att alla kostnader för
föregående kommunchef intjänats.
I motionen påstås att vissa restriktioner råder beträffande tjänstetillsättningar, som i
verkligheten inte existerar. En utökad vakansprövning har införts och
verksamhetsansvariga har uppmanats att noggrant överväga behoven av tillsättande
av vikarier fullt ut i verksamheterna när vakanssituationer uppstår. I övrigt är frågan
inte en fullmäktigefråga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till att personalansvar och riktlinjer för personalpolitik är en fråga
för nämnderna resp. kommunens personalorgan, kommunstyrelsens arbetsutskott,
avslå motionen.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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KS/2009:1345
§ 48
Motion om översyn av hastighetsreglering i Ellös
Hans Pernervik, Folkviljan föreslår i motion 2009-12-17 kommunfullmäktige besluta
att uppdra till lämplig part att se över de tider som det råder hasighetsbegränsning
mot skolområdet i Ellös (Korsvägen).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning som ett inkommet
ärende vad avser trafikreglering och därmed anse motionen besvarad.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
__________

Orust kommun
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§ 49
Anmälan av inkomna skrivelser
Utslag från Göteborgs Tingsrätt rörande fastighetsbestämning och
fastighetsreglering
18 maj 2009
Göteborgs Tingsrätt, Fastighetsdomstolen
(KS/2006:239)
Beslut om kompetensstöd för Orust kommun
18 december 2009
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(KS/2009:957)
Gemensam hemsida för energi- och klimatrådgivning i Västra
Götalandsregionen
20 januari 2010
Stenungsunds kommun
(KS/2010:103)
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevården
22 januari 2010
Sveriges Kommuner och Landsting
(KS/2010:121)
Verksamhetsberättelse för Konsumentkontoret 2009-01-01—2009-12-31
3 februari 2010
Konsumentkontor Stenungsund – Tjörn – Orust
(KS/2010:137)
Ekonomisk rapport för Västtrafik AB
26 februari 2010
Västtrafik AB
(KS/2010:204)
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Orust kommun
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§ 50
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2010-02-17, 2010-02-24

KS/2010:1 002

Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser
Hyreskontrakt – Bostäder enligt förteckning 2010-02-26

KS/2010:2 002

Delegationsbeslut enligt förteckning 2010-03-01

KS/2010:3 002

Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning 2010-03-01

KS/2010:3 002

Ekonomi
Delegationsbeslut avseende upplåning
Kommuninvest AB nr 41808
(KS/2010:128)
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2010-02-15

KS/2010:5 002

Trafikreglering
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2010-03-01

KS/2010:3 002

Personalärenden
Enligt löpnr 34 - 40
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________

KS/2010:6 023

